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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa nowych opraw oSwietleniowych w technologii LED".

Numer postgpowania ZDMNMIDZP I 6I IPN I 53 120

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzyd Dr6g Miejskich zgodnie z art. art. 38 ust. I pkt
1) ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. 22019 r. poz.
1843) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawc6w oraz zamieszcza na stronie
www.zdm.waw.pl zal1czniki do odpowiedzi: harmonogram dostawy, sylwetkg oprawy typ A
i typu B.

JednoczeSnie Zamawiaj4cy informuje, 2e na kolejne pytania odpowie w terminie
p62niejszym. W zwi4zku z powy2szym Zamawiajqcy przewiduje dokonanie zmiany terminu
skladania i otwarcia ofert i zamieSci stosown4 informacjg na swojej stronie Internetowej -
zgodnie z art.38 ust. I pkt 4) - po uplywie terminu na skladanie pytari.

Pytanie l: - Zal4cznik numer 14 d,o OPZ pn. Harmonogram dostawy, wdroZenia i
instalacji zdalnej kontroli i inwentaryzacji infrastruktury oSwietlenia (,,Zal4cznik 14")

Z uwagi na fakt, te Zamawiaj4cy opisal doSd og6lnie, ale jednoczeSnie bardzo szeroko
zakres wykonania uslugi polegajqcej na zapewnieniu systemu zdalnej kontroli
funkcjonowania oraz inwentaryzacji o5wietlenia ulicznego, a jednocze5nie dopiero
podczas etapu Al przewiduje sig dokonanie analizy wymagaf, wnosimy o wprowadzenie
zmiany w Zal1czniku numer 14 do Umowy pn. Harmonogram dostawy, wdroienia i
instalacji zdalnej kontroli i inwentaryzacji infrastruktury o5wietlenia w nastgpujqcy
spos6b: czas na testy wewngtrzne i akceptacyjne dla pierwsrych funkcjonalnoSci (F1, F3,
F5, F10) po 6 miesi4cach od podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

OdpowiedZ 1:

ZamawiqEcy dokonal zmiany Zalqcznika nr 14 do OPZ poprzez .vq1lluZenie terminu
wykonania, test6w i akceptacji funkcjonalnoSci Fl, F3, F5 i Fl0 do 6 miesigcy,liczqc od dnia
podpisania umowy.

Pytanie 2: - SIWZ, Rozdzial IV - UMOWA $ l3,Zasady realizacji przedmiotu Umowy

Punkt 12. Wykonawca zobowipznny jest, w ramach Wynagrodzenia, dostarczy6 oprawy
oSwietleniowe fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta, zgodnie z
OPZ Przez nowe oprawy nale?y rozumied oprawy nie dostgpne na rynku do dnia
podpisania umowy
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W $ 13 Pkt. 12 Umowy Zamawiaj4cy wymaga dostawy nowych, niedostgpnych na rynkudo dnia podpisania umowy opraw. W odniesieniu do tego lvymogu stoimy na
stanowisku, 2e skoro oprawy maj4 by6 nowe, niedostgpne na rynku to kaLdy z
wykonawc6w bior4cych udzial w przedmiotowym postgpowaniu bgdzie musial od
podstaw opracowad i wdroZyd do produkcji calkowicie nowy produkt. W trakcie
opracowywania nowego wzoru oprawy, wykonawcy bgd4 mogli wykonad je zgodnie z
wymiarami wskazanymi przez Zamawiajqcego i zastosowanie tolerancji jest calkowicie
bezzasadne. W zwi4zku z tym wnioskujemy o wykre5lenie dopuszczalnych tolerancji w
zakresie wymiar6w oprawy A i B przedstawionych w zal4cznikach nr2 i nr3 (Sylwetka
oprawy TYP A i Sylwetka oprawy TYP B) izobowiyzanie wykonawc6w do opracowania
wzoru opraw zgodnych z dokladnymi wymiarami okreSlonymi przez Zamawiaj4cego w
zal4czniku nr2 izal4czniku nr3.

Odpowiedl2:

Zamawiajqcy dokonal zmiarry ZaN4cznika nr 2 r Zalqcznlka nr 3 do OPZ poprzez usunigcie
tolerancj i wybranych wymiar6w element6w oprawy.
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